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ZEEUWS ARCHIEF BULLETIN 1/99 

Het Rijksarchief in Zeeland, het Gemeentearchief Middelburg en het Gemeentearchief 

Veere fuseren. Oe nieuwe organisatie heeft de naam 'Zeeuws Archief'. 

Het Van de Perrehuis, de voormalige rechtbank aan het Hofplein in Middelburg, wordt de 

nieuwe huisvesting van het historisch kenniscentrum. Voor een optimale dienstverlening 

aan de bezoekers van het Zeeuws Archief verrijst daarnaast een nieuwe studiezaal die aan alle 

eisen van publicksvriendelijkheid tegemoetkomt, zodat iedereen die dat wil (gratis) van de 

bij het Zeeuws Archief opgeslagen historische infonnacic gebruik kan maken. Begin 2000 zal 

hec Zeeuws Archief opereren vanuit de nieuwe locatie. 
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Inhoud tn z.cdand gcbeutt het! 

Sund v.m u kcn fusie Zeeuws Archief 

Marjlm Brouwcr-ce Roller: 'Toeg:mkclijkhctd .uchicfis cssenuccl" 
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Hctll(lrdc mmms mee ha ZttllwsArchcif. 

en Jac u onJmnur ct :un aan tk huusr[Jl 

Dct u •'nfll '''J'<" J~r jtilfoth ttn/11 "P" 
Wim df v,1/~ Ju roor htclo.gtt sm!Sfirmá 

c.r d~r dt /lt-um•·st tal!ant!tftt!!Jln 1'<111 

}11n 11mltmmr dt I' ria o•·tr ptrsrmitj7 
Dr corrt1t9cii:F 'RtjLmrdutjm Zulnnd. 

GrmttllttlluhitJ Middrlburo trr 

Gr/1/UIIUIIffiiiC/I'ta t: tf~ ma dn"t 

vauhilltndt admsm Zlll t•trdwl)ntn :otfr,, 

fut Zttmn Archufzytt mcrtt ttftlllllfl t!t 

pmdrtljf /l)(atlr tillil Ir u llofpfri" cir htr 

mumm •·an MidJtlburg. 



In Zeeland gebeurt het! 
door RoelofKoops, Rijksarchivaris in Zeeland 

In Zcebnd gebeurt het. Op 11 ~pril1997 viel met de ondertekening v;tn een 

lksruursconven.'lnt door de st.lólU~ccreuris van her M.irustcne van OCcnW en 

de beide burgcme~rcrs v.1n Mlddelburg en Veere her st.ut:Schor voor de mre

grauc VJ.n het RlJ~archicfin Zcclmd en de gemeenrcarchieven van Middel

burg en Veere. Na de fusie lulverwege 1999 zullen deze drie instellingen ah 

het Zeeuws Archief 1·erdcr door het leven gaan. 

De bouw van de hulsvc:)nng voor 

dczc nieuwe instellingm-en rond 

het Van de Penehuis m M1dddburg 

vordert gcsr.ug Dnc bouwlagen 

ondergrondse depot~. voor m rorul 

2-5 km1 uchicfsrelhngcn en 500 

cekeningladek.lstcn ~·oor de bcrgmg 

v;~n duizenden harren. rekeningen 

en prenten, ZIJD m ruwbou\1. .1! ge

realiseerd. Ook l.ljn de pubhcks· 

ruimten d1c lncr bovenop komen :tl 

zichcba.u. Op 6 april heeft dtt 

nieu11 bou11 gedeelte her hoogste 

punt bereikt. De rcst.luuue van het 

Vm de Perreltuis zclfhgr geheel op 

schema en roven her 18c-eeuwsc 

n:gencenp.1le1s om in een ~t•;lvolle 

maar ook funcrionelc wcrkru1mre 

Bot/U MriJ·iuiun bfj Ir u Zttull s Arduif. 

voor de medewerkers van het 

Zeeuw) t\rchtef 

Her gebouw zJI \'~>lgens pl.mning 

begin september 1999 opgeleverd 

worden. De volgende grou: kim IS 

dm de verhuÎ2.lng die voor de 

nuanden oktober- december 1999 

op de rol sc.ur. 

M.lar butten de lllteg!'ó1ne. nieuw

bouw en vcrhuizing d1enen ook de 

reguliere olrnvireiren en de du:nsr

verlcning v.tn de drie fusiepolrtners 

in de russenrijd 'gewoon' door te 

g~;m. Door dit .tlle:; is 1999 een 'on· 

gewoon' J3lr met een 'ongewoon' 

vol program!Tl.l en voor de mede· 

werkers een j.1.1r met een 'ongewoon' 

hoge werkdruk. 

MJar \'Oor alles is 1999 een spannend 

en u ltdJgcnd J.Ur. WIJ gun erv.tn 

Uit d.u het wenkende perspectief 

v.1n een mcuwe ge integreerde d1enst 

en een ronduit fJnrJ.scisch gebouw 

.11lc cxrra insp.tnnmgcn zullen com

penseren. 

Integreren en vcrhuizen is mensen

werk en k.m .til een een goed cesui

tut hebben als iedereen zich er voor 

wil mzencn. De inzet d1e de huidige 

medewerkers v.tn her Ri;ks.lrch1cfin 

Zeel.tnd en de gemec:nte;~rchiel'en 

v;~n M1ddclburg en Veere en der· 

h.tlvc de rockomsc1ge medewerker-" 

vm het Zeeuw> Arch icfin oprich

nng ten roon sprc1den gc:dt ons .1lle 

hoop dar wij de bouw, fusie en ver

hulzmg op een goede wiJze zullen 

volbrengen. 



Marjam Brouwer-te Roller: 

Toegankelijkheid archief is essentieel 

De gemeenre Veere heeft u.ooo inwoners en bestaat uit "IJ kernen. 

Welhouder mevrouw Marjam Brouwer-te Roller oveniet een breed sab .un 

JJnd:tchtsgebicden: economische zaken, infomuillering en automatisering, 

toerisme en recreatie, vcrkeer en vervoer, en, last but not least. 'culnrur'. 

Tn ebt kader as l iJ n3u~ betrokken bij de totstandkoming van bet Zeeuws 

Archtef. reden om nur haar visie op archieven te vragen. 

Marjam: "Cultuur m brede zm heeft 

n1ct alleen m1jn mtcrcsse. m.ur ze. 

kcr ook miJn ;und.1chc. Her 1~ rra

gisch om te moeren comntcren hoc 

weinig kmdercn van batvoorbeeld 

geschtcdeni~ weten Gelukkig ben ik 

niet de enige die dit stg!Ulcert. De 

alarmklokken zijn gclutd, en hopc

liJk rrckken de beleidsmakers op 

narion.ul nt\'e.tu hu:r hun conclusu:s 

uit. D.m gau ons culrurcd erfgoed 

weer meer deel utrmaken van ha 

onderwijs. Deze omwikkeling kan 

onze pr.1chngc archtcven ren goede 

komen. 

De kw;~litclt vJn een .1rchicf wordt 

m miJn ogen mede bep.uld door de 

rocg.mkelajkheid en dus ook door de 

kwanmcit van de bezoekers. De ge· 

meenee Veere invcntanseerr mo

memeel de wensen v.tn de bc\'Oikmg 

op het gebied van cultuur. De re~ ui

uren d.un .1n vormen de bou~ SLe· 

ncn voorde nou culruurbdetd Cul

mur. of tn acder gc\·,ll.lspccrcn ervan 

die onze bc\·olking :un,prekC'n, t• te 

bebngriJk om niet mucturcd en 

meegraal deel uit te mJken \~n het 

gemeentebeleid van Veere. Ik zal me 

dan ook ~tcrk maken om te be~erk

stelligcn dat deze nota een du1dchjk 

stgnaJI utr z.;al zenden aan zowel de 

burgers .1ls besruurdcrs. dar de nota 

het .uchtcfop de polmckC' t'n ma.u

schJppehjkc agend.1 pbat)t, en cul

ruur op korte mJar ook op lange 

termijn Jandacht schenkt." 

lnt: "WattS volgens u de functie van 

een archtct'>" 

Marjam: "De runetics zijn velerlei. 

~aruurhJk ts er een wcrrclijkc ver-

pltchting tot her ordcmcltjJ... bewa

ren van informatie. zoals omschre

ven tn de Archacfu·et. Mnr d.ul

naast Jun een ;uch1efhcr vcrleden 

totleven wekken. Er ziJn zulke 

leuke. om·erwachte wcpassinl!en 

van deze onuirpurrcli;ke inform.me

bronnen. Een paar j;ur geleden heb

ben cenaanol cnrhoustasre memen 

u1r Veere een rcconsrrurnc genuo~kr 

\'.ln de sod zoals die er in 181 J uit 

moer hebben g~ien. Het resultaat 

~as een prachtige maquette. Ze heb

ben daar echt van alles \·oor moeren 

opzoeken; gravutcs, omschrijvin

gen, oudr: bouwrekcrungen- en 

waar stukjes informarie oorbraken 

da.tr moesten ze vooral een beroep 

doen op hun eigen creativireir. Zo

doende ZIC Je de ongekende moge

liJkheden van een archtcL Je weet 

wel waar je bcginr, m.ur via het ar

chief emcligje in een mula-dtsaph

nllre del u vm v01kkcn: grogr.;alie. 

geschiedenis. bouwkunde. noem 

murop ... " 

Int: "M,ukt u zelf gebruik \'an ar

cbic\Cn?" 

Marjam: "Jazeker. Voor mijn werk in 

eerste Înst.1nne van het dytumasch 

uchief \'.l.n de gemeeme Veere. war 

overigens nier mee zal vcrhuizen 

naar het Zeeuws Archiefm Mtddcl

burg maJr nur om nieuwe gcmeen

rehuis in Domburg. Daama.ISt grijp 

ik met beide handen de kans om bij 

dke opening offeestdtjk<' gclcg~n

heid die zich daarvoor leenr her ge

heel in een hisroruch perspecncf re 

zetten. V;uk kom je daardoor op de 

leukste idccen vooreen roespTJak. 
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.1\faf/.tm Brouu lr·tc' R<•lla. 

Gelukkig helpt rcrcr Blom, onze 

gcmccntcarchtvólris, me bij hCL op

zoeken en r.tadplcgen van het één en 

ander." 

lnr: "Wat is voor Veere de bebng

ri;ksrc reden om .tJn te slutten bij 

het Zeeuws Arch act'?" 

Marj.tm: "Zondcr meer de toe

gankcliJkhead Als;c m de hUtdtgc 

Vccr>l' situJttc n.1.1r het .uchicf w1lt. 

d.m moet je het éclu wel van plan 

z1jn. De opcningmjdcn ziJn rcLnief 

beperkr, je mon je volle gewicht in 

de ~mJd goo1en wtl JC de enorme 

deur v.m het .uchieltn Veere open

krijgen, of bellen voor een .tf~pr.1ak 

o~ls Je op een andere lootte binnen 

de gemeente terecht wilt, gchJndt

Clprcn meen rolstoel kunnen c:tgcn

lijk hdcmul ntet nau bannen. Heb 

Je ;al deze ob5t.lkds weten te over

wmnen do~n w.tchr JC wclisw:IJr een 

1\~rm onthaal v.tn onze gcmec:nrc

;archlv.lm. mJ.u op rocgankchjkhetd 

scoren wc in de hUidige sttU.lttc gc

woonla.lg, en met slechts één mede

werker 1> de hele consuuctic ook erg 

kwet~baar. Ik ben crvm overtuigd 

d.u we een gotdc keus hebben ge

m.ukr merher Zeeuws Archief. Bij na 

alle inwoners''·'" de gcmccme Veere 

komen wd één mJ.ll pct weck in 

Mtddclburg. Voot de inwoners v.m 



d~ dern~n Vc:crsc: kcmc:n ui de 

nieuwe Midddburg>c locatie de 

drempel om een .lTch1ct" te bezoeken 

in ieder geval niet verhogen. En 

goede communicatie zal de rest 

moeten doen." 

Int: "Benr u mee bJng d.u de idenn

teit v.1n de Vecrse hi~toric in het 

geding komt .tb het Jrchiefopg.lat 

in her Zeeuws:\rch1el'l" 

Marjam; "In eerste msunne ZIJn wc 

daar heel b.tng voor gcweesc. D1e 

.mgsr is echter voor een groot ge

deed re weggenomen omdu wc heb

ben algesproken dat bmnen de 

nieuwe org.an~satie étn pcr.!toon spe
ctNek bcl.1st is met hCL m.ncnul \'Jn 

Veere. Daarmee gut Veere niet op 

'in de grote brei' van het Zec:U\\ s 

Archief. D:t.UO.l.ISt \\egc:n de argu

menten vm toegwkclijkheid en een 

kwalitui~fhoogsta.lnde conscr

venng ~n opsbg zodanig zw~Jr. dJr 

wc daarvoor best een k l c•n~ conces

SIC mogcn doen JJn onze 1dcnrireir. 

Daarnaast kunnen wc ervoor zorgen 

d.u Vcerse onderwerpen' genoeg 

aand.tcht knjgcn door op jJJtb.tsis 

~n .Llntal Vecrse prOJCCten re selec

teren en dJJrvoor ook fin.tnciële 

bJ.ck-up re geven. Dus n.lJ.H her be

drag d.lt Veere umrekt voor een 

soott 'b.uuzorg' voor de archu:~en, 

m concreto de kosten \'an onze 

gemeenrc.trchivam plus ove1hc.td 

kom:n. moet Vee te: per ja.1r een a.tn

t.tl projccrcn ~do preren op gebied 

van archivering of roeg.mkdiJk ma

ken en bc;chtkbur src:llen VJO Inte

ressante ofbc!JngriJke onderwerpen 

die betrekkmg hebben op Veete." 

Berichten uit de Zeeuwse hoofdstad 

door Pecer Sijnke, gemeence-archivaris van Middelburg 

"War denk je er zelfeigenlijk van?", NBiijft het Cemc:enreuehic:fMiddelburg 

zc:l&undig?··, " Houd je de functie van gemeenrurchiv.:ms?", "Komt er een 

overkoepelende: org.mrs.1ue?". Dergelijke vragen worden met enrge rcgclmJJt 

op mij afge\"Uurd. Ern fusie brengt niet ~~n heel veel \~erk. mur ook heel 

veel \TJ.gen met zich mee. 

Ruimrcgebrek was de gczarnenüjke 

noemer wurop het RIJksarchief in 
Zeelmd. her Gem~mcarchief 

Mtddelburg c:n her Geruc:ente.uchief 

Veere clb<~r eind 1996 vonden. De 
zaken raakren al r:lS in een sttoom

vcrsnclling en in april1997 kon 

reeds een 'samenlevingscontract· 

oftewel een convcnJnr gcsloten wor

den russen heL rijk en de beid~ ge

meenten. Samenwonen alleen leek 

nier genoeg. Uir efficiency on·r

wegingen werd ror een volled1gc 

fusi~ van de dne p.urncrs b~loren 

Num van de nieuwe tnstclhng: 

Zeeuws Ar chic[ 

DJ.t houdr in de prakTiJk in d.u de 

drie rhans bcsuwde archiefinsrcl

hngen m 1999 op zullen g<~J.n m écn 

nieuwe Org;lnisaue. Dat is met ll

lcen heel doclm;mg. malrook 

khmvncnddiJk (de bekende 'één 

loket functie' . 

Toch berekent dar nogal wat. De: 

hutdige rijksarcruva.ris is beoogd 

dtrecreur vJ.n de nieuwe msrcllmg 

Om redenen vJ.n praktische aard z.tl 

htj dan tevens gemeentearchivaris 

van Middelburg en van Veer.: wor

den. De huidige gcmeenrearchi\a· 
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nssen blijven cchrcr, gt'lcr op hun 

(gemeentelijke) nerwerken. rebrie

beheerder voor respccnevehjk 

Middelburg en Veere fsud~;~rchi

vam'lijkr me durvoor een mooie 

-persoonlijke· ti rel). V.tn meer af a.1n 

ben 1k een groot voor)tJnd.:r v.tn het 

nieuwe Zeeuws Archtef geweest. Ik 

beschouw het .tls een eer mee re mo

gen werken .1~n de I'Omlge\'1 ng van 

een nieuwe. cfficicnrc roekomst

gerichte organisati~: een roekomst 

voor her Zecuw5e verleden. In een 

model d.lt naJr miJn idee in de 

komende eeu\\ ma.uge,end zal g:un 

worden. Clustenng en s'h:ulver

groting zijn ook in de .uchidV.·ereld 

onontkoomb.tu. 

Er 1s nog heel w.tr werk re verzenen. 

mJJr in de zomer ~n 1999 hopen 

wc tot één orgams.ttic s~men re 

,mdten. U hoon nog v3n ons! 



Stand van zaken fusie Zeeuws Archief 

Druf. Nuis ontftruknr ha com·mant 

Nieuws ... 

Toen in het vootjur van 1997 ha Besruursconven;anc werd ondertekend, was 

chr regdijkertijd het startschot voor een fusie- en integr.uierr.tject d.u het 

Zeeuwse Rijksarclllefen de gemeenteuchieven van Middelburg en Veerem 

de zomer vm 1.999 moeren monden. W;u is er rot nu toe gebeurd om stnks 

zover te zijn? 

Werkgroepen 

Een aanrol.! werkgroepen is ingesteld 

om op de gebieden Personeel, Ar

beid en Organisme. Bedrijfsvoering 

en Fmanaen en Gcbouw!Tnnchting 

expc:msc Ln te 11 innen en besluiten 

voor re bereiden. Belangrijk is ook 

de ro l van de 'Fromoffice' d!e het 

toekomstig unbod v.:m her Zeeuws 

Archief en de daarbiJbehorende m

fusrrucruut zo opamaal mogelijk 

.t&te!r op de vrug vm de gebrul

kers. Alle werkgroepen rapporteren 

un her ingesrdde 'venndermanage

menrream', her roekomsrigc: 

managementteam. uarstgenoemde 

r.tpporteert weer aan de zogc:numde 

'Stuurgroep'. waarin vertegenwoor

digers vm de betrokken gcmeeneen 

en de Rijksarchiefdienst ûrting heb

ben. Om de (interne} communicme 

de nodtgc aandacht te schenken is 

voor de duur v;m de fusie een 

commu mcattemedewerker aange

trokken. Ook IS voor her hele fiiSle

tra;cct een medcnzcggenschapscom-

· Mu nicie gedumpt in Oostersehelde 

Recent verschenen in de bndelijke 

en regtonale pers beneheen over de 

dumping v;m mun.dle m de Oo~ter

schddc. Am vankeiijk leek ~rop 

een geheime operacic, mur .tl spoe

dig werd du1delijk dar dit in de J.l· 

ren vijmgc:n zescig een heel nor

ma.tl verschynsd 'll."aS. Vcrslaggevers 

spoorden .:~1 snel enkele oude inwo

ner> van Z1er1kzee op die ûch de 

munJneschcpen m de haven maar .tl 

re goed konden hennneren. Deze 

'or.tl history' kon gest:aafd worden 

.t.an de h.rnd v;m de bij her Rijks 

.trchicfin Zeeland aanwezige archie

ven van Rtjkswatersraar Dtrccrie 

Zecl.md, het Besruur der VisseriJen 

op de Zeeuwse: Srromen en de In

speecie der Dornemen re Goes. 
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m1ss1c met vertegenwoordigers van 

het personeel van de herrokken in

srclhngcn gemsralleerd. 

WGR 

De werkgroepen hebbeo niet snl 

gezeten. Her socJ.Ia!statuut, het 

sociaal pbn, her org.misanemodcl, 

de pakkervergelijking en de fin.:~n 

dclc verdeelsleutel zijn concreet en 

zo goed mogelijk Înz1chrdijk ge

ma.tkt. Beslultvorming heeft nog 

met pl.tusgevonden; UI temdelijk 

moeren de Mm1srer v.tn oc&W en 

de gemeenrenden 011le voorsrellen 

bckrachngcn. Om m de besruurs

\Orm de vennrwoorddijkheden V<ln 

zo'ol.d de min~rcr .tls de gcmeente

raden te garanderen is gekozen het 

Zeeuws Archeef onder de Wet Ge

meenschappelijke Regding te Laten 

vallen. I'ormeel moer dit besluit nog 

gc.tccordcerd worden door de 

Tweede Kamer. 

D.tnk21j een goede zorg voor oude 

archieven kon een ogenschijnlijk 

vcrgeren episode snel boven w.trer 

gehuld \I. orden. 

De :uchic:ven verkl.tren voor.tl de 

keuze: van de municiestonplurs. 

Vlak n~ de oorlog z.tt Defcnste met 

veel munmc m ziJn mug. De aadi

rionele dumpplursc:n in de Noord

zee: konden v.tnwc:ge her meesr.tl 

onsruimige weer nier inrens1ef ge

bru c kt worden. Vanda.tr dar de 

Commandant Zcem.tchr op zoek 

was n.m dumpplaatsen in rustJgcr 

binnenwater, onder andere in de 

Oosrcrschelde. Na ra.ldpleging van 

de: eerder genoemde msnnncs ver· 

leende her Minisrerie van Openbare 

Werken en Wederopbouw in juli 



Momquc Sdrolun. tfaatlrtl Mcy(l' or 

Nr11kl Dghrra moakun het bmllloings

'f8isttr wtgarrkclijk 

1946 vergunning .un her Depure

ment van Marine. Samen mcr gege

vens urr andere archieven. bijvoor

beeld dre rn her Gemeente.uchref 

Schouwen-DuiVeland. het Algemeen 

Rijksarchu:f en her Ministerie \'.tn 

Defensie. kan deze kwestre even

rucel vcrder opgehelderd worden. 

· Hoger onderwijs voor Holland 

en Zcc:land 

Toen rn de r6e eeuw Willcmvan 

Or.tnJe de Leidse Hogeschool op

nchttc. kreeg deze nadrukkelrjk de 

r.tak re voorzrcn in her hoger onder

wijs voor Holland en Zcel.md Deze 

oude dodsrellwg werd OJCU\\ leven 

ingcbtuen tijdens een vicrd1ags 

werkcollege voor gcschredents

srudcntcn van de RiJksuniversireir 

lcrden op her R1Jksarch1efrn Zee

land. Twaalfsrudemen werden in

rensrcf begeleid bij de bestudcring 

en imerprcune v.m de da.1r .u.nwc

zlgc bronnen. in her btJzondcr de 

rekeningen 'te water' in her .uchu:f 

v.m de Zeeuwse Rekenkamer De 

Strchrrng Regionale Geschiedbeoe

fenmg Zeeland beualdc de reis- en 

verbliJfskosten van de srudenren. 

Her enrhousiasme onder de studen

ten over het college met de mc:I'Le

ven met de zee. Marinek.tpueins en 

hun bernmomgen m de t8e eeuw' 

bleek groor en vervolgstudtes naar 

de nJkc rrum:u:me gesch1edenrs vm 

de provrncie Zttland zijn 1n de n.t

b~e roekomst re verw.tchren. 

·Digitale ontwikkelingen 

Eèn van de ukcn liJn archiefdien • 

sten IS her rocg:mkelijk m.tkcn van 

bronnen door vervaardiging van 

allerlel mogelijke ind.:xcn op 

arch1efbcsranden. Oir vergemakkc

liJkL her zoeken m arch1even. 

Recentdijk werd biJ her Gemeentc

archiefMiddelburg her zogenaamde 

'BevolkmgsproJect' J.fgcrond. Dne 

medewerksters v~Xrden gedurende 

vijf en een halfjaardegege\C:m van 

enkele riendu1zenden h.mdgeschre

ven bartJCS in de computer in. De 

k.lJrC)eS vormden een toeg.1ng op 

her vooroorlogse bcvolk1ngsrcgtsrcr. 

De eigenlij kc rcgister.s, die lopcn 

over de prc:n 1900-1937. warcn al 

eerder op microfiches gezet en voor 
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bezoekers beschikbaar. rruar een 

goede digit.1le1 cocgangontbrak De 

gehele Middelburgse bevolking Uit 

de penode van ca. 1900 tot 1937 is 

nu m h.1rr gebracht en in te zien op 

de srud1czul \'JO her Gemeente

archief M iddclburg. 

Het RIJksarchief in Zeeland IS bJJ 

haar prOJeCten vJn her nader roegan· 

kclijk maken van de zgn. prim.urc 

genalogischc bronnen ook al j;~ren 

met de biJ h~.tr aanwcztgc 

Middelburgse besranden bezig. 

Ycijw1111gcr~ voeren de ovedijdcm· 

akten van de Burgerlijke Stand v.u1 

de Zeeuwse hoofdstad penode 

1811-1940) in en onl:mgs is de mvoer 

nn de huwchjksakten ,periode 

t811-19:U} volro01d. Dit laatste is 

gebeurd in her kader van het l.mde

lijke project 'de digitale familiege· 

sch.icdents tot t~So'.ln de genealo

gische srud1CZJJI van her R1JkS.1rch1cf 

zijn de ingevoerde gegevens v.1n de 

Middelburgse huweliJks- en over

lijdensakren door her publick met 

behulp van een compurcr te raad

plegen. 

Op termijn zullen de gcdigicali· 

sccrde gegevcm v1a lnremcr 

beschikbur gesteld worden un 

gc'rmercsseerde genealog1sche on

derzoekers In binnen en bulten

tand De data ZIJn onmisbaar b1j het 

vemchrcn vm gen<:4logisch onder

zoek en bicden een IT.une voor het 

maken v.1n sc.unboom- en k\1 arric:r-

suren 

• 400 ja3T VOC 

Het Zeeuw\ Arch1c:f t.o. heeft samen 

mc:t het Algemeen Rijksarchiefher 

voortOU\1 genomen in een project 

om de schecpssoldijbockcn v.tn de 

VOC in herpu 2001 gei.ndicecrd te 

hcbbc.:n. O.u Jlar wordt her 400· ja· 

ng bcsuJn v.1n de VOC gc:v1erd. Het 

samc:D\Ierl..rng>\crband rossen her 

Zeeuws Archie(. her Algemeen Rijks

.lrchJef. de gemecnrearchic"en v.1n 

Delft en Rotterdam en het Srreck

archie(Wc:srfncse gemeenren ga.tr 

op 1 pnu~n 1000 van scan om het 

project voor zooz af re ronden. 



Schippers aan wal in Middelburg 

Het z.ogenJ~mde 'schappersregi\tcr' 

van Madddburg (b•Jgehouden \'.ln 

1871 tOt 1937) m~.tkt deel UI[ \JO de 

bevolkingsregisters Normul ge

sproken houden de bevolkmgsrcgas

tel~ pe1 hu~ de inwoner~ bij. In het 

schappcrsrc~astcr werden sch1pper~ 

en hun gezmnen. knechten en mei

den mgcschrevcn. Een typerend 

voorbeeld IS de mschnJvmg v.m de 

complete schappcrsf.1miltc Boucersc. 

Het gezin Bourerse deed Middel

burg 1n 1917.1an met het motor

schap 'Scheldemoom', De kinderen 

van her schappeThcchrp.t.tr w.tren 

geboren 10 ZwJrtsfuiS, Kr.tbbcn

clijkc, Brus~cl. Nacl bij Boom 10 

Dui~landJ en Roucrd.tm De schap

pcren zijn vrou\1. w.tren .1fkomstig 

uir K.1~ en Kortgcnc. Hun tweede 

zoon voer op her motorschap 

'Clrohcn' en hun derde zoon ~oer 

op de 'Hontcsrroom '. 

In her schippcmcgaHer vJn Middel· 
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burg zijn ook de vcrschillende hof

meeners v;m de 'spoorboot' re \·in

den, de gc:z:agvoerder van de \nchr

boot 'Zeebnd' en de kuru~childcr 

Pctrus Joh.tnnes \"1.0 den Helden-

Colofon 

bag dac vJn november 1925 tor .tpril 

1916 op zijn mororpchr 'Eiijsium' 10 

M1ddclburg verbleef: 

Zeeuws Arch1ef Bullcrin vecschajnr -4-X per jur 

1999, no. 1 

Het Zeeuws Archief Bullerin wordtvcrspreid .un personen d1c betrokken 

za;n btJ cnlofgemreresscerd tn de rorsundkommg v.1n her Zeeuw) Archaef. 

Wilt u ook een cxempbJ.ront\Jngen? Neem dln contJct op met 

Rurh de Bruin, telefoon (ot18] 63 S910 

Rcd.1crie: RoelofKoops (rijks.trchivJris in ZcciJnd), Peter S•Jnkc (gcmcentc

JrchavJns Middelburg). PercrBlom gemccnre-.uchavJns Veere}, Alben 

Meijcr [hoofd 10venr.ms~ne Rtjksuchaef an Zecl.md j, 1\ngc:ltquc: Groene

wcgen (hoofd bcdnJI~vocnng R1;kslrch1c:fin Zc:ciJnd), Ruth de Bruin (mede

werker communacuac Zeeuws Archicn 

Vormgeving: Wim de Valk. Ba[cnburg 

Pre-Press: Studto Bcckc:rs. vd Kooa;. Oud-Vosscmcc:r 

Druk: Drukkerij Vcrhage & Zoon, Middelburg 


	B01-1
	B01-2
	B01-3
	B01-4
	B01-5
	B01-6
	B01-7
	B01-8

